OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ
ZAPISNIK
1. (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bila v sredo, 10.
novembra 2010 ob 17.00 uri, v Kulturnem centru Primoža Trubarja
Prisotni:
- člani občinskega sveta: Stanislav Bregar, Darko Homan, Jože Hrovat, Mojca Hrovat,
Silvester Jurkovič, Igor Kalin, Boris Kovačič, Luka Luzar, Radko Luzar, Viktor Luzar, Albert
Pavlič, Janez Selak, Stanislav Sluga, Antonija Strojin, Jože Švalj, Renata Turk, Matjaž Zagorc
Odsoten: Aleš Medle
Ostali prisotni:
- Župan: Franc Hudoklin
- Delavci občinske uprave
- ga. Marija Rešetič, predsednica Občinske volilne komisije
- ga. Ana Brsan, predsednica Posebne volilne komisije za volitve člana občinskega sveta
Občine Šentjernej, predstavnika romske skupnosti
- zainteresirana javnost
- novinarji
DNEVNI RED konstitutivne seje:
1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov,
2. Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in člane občinskega sveta,
3. Poročilo Posebne volilne komisije o izidu volitev za člana občinskega sveta, predstavnika
romske skupnosti,
4. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana,
5. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta,
6. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana,
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
8. Potrditev nadomestnega mandata za člana občinskega sveta
1. točka: Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov
Predsedujoči je ugotovil, da je na seji prisotnih 17 članov občinskega sveta.
2. točka: Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za župana in člane
občinskega sveta
Poročevalka: ga. Marija Rešetič, predsednica Občinske volilne komisije
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Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Šentjernej: Listi Skupaj za
prihodnost pripadajo 4 mandati, stranki DeSUS 1 mandat, stranki SLS 5 mandatov, stranki
LDS 2 mandata, stranki SD 1 mandat, nestrankarski listi 1 mandat, stranki NSi 1 mandat,
stranki SDS 2 mandata. Skupno število mandatov: 17.
Poročilo o volitvah za župana občine Šentjernej:
OVK je ugotovila, da nihče v prvem krogu lokalnih volitev izmed štirih kandidatov za župana
Občine Šentjernej ni dobil večine veljavnih glasov ter ugotovila, da je potrebno izvesti drugi
krog volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov; Francem Hudoklinom in Janezom
Selakom.
Po drugem krogu volitev za župana Občine Šentjernej je OVK ugotovila, da je bil izvoljen
Franc Hudoklin, Gor. Stara vas 20, Šentjernej.
Razprava:
G. Viktor Luzar je predsednico OVK zaprosil, da se posredujejo rezultati volitev po
posameznih voliščih.
Glasovanje o seznanitvi občinskega sveta s poročilom OVK za člane občinskega sveta ter s
poročilom o izidu volitev za župana: ZA – 17 članov
Sprejet je bil
Sklep št. 1/2010
Občinski svet Občine Šentjernej se je seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o izidu
rednih volitev v občinski svet Občine Šentjernej, ki so bile 10.10.2010 ter volitev za župana
Občine Šentjernej, ki so bile dne 24.10.2010.
3. točka: Poročilo Posebne volilne komisije o izidu volitev za člana občinskega sveta,
predstavnika romske skupnosti
Poročevalka: ga. Ana Brsan, predsednica posebne volilne komisije
Glasovalo je 23 volilnih upravičencev, edini kandidat, Silvester Jurkovič, je dobil 23
veljavnih glasov.
Glasovanje o seznanitvi s poročilom: ZA – 17 članov
Sprejet je bil
Sklep št. 2/2010
Občinski svet Občine Šentjernej se je seznanil s poročilom Posebne volilne komisije za
volitve člana občinskega sveta Občine Šentjernej, predstavnika romske skupnosti, o izidu
rednih volitev v občinski svet Občine Šentjernej, ki so bile 10.10.2010.
4. točka: Imenovanje Komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev
izvolitve župana
Predsedujoči v skladu z 9. Členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Šentjernej poda
predlog v obravnavo, in sicer:
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Predlogi:
1. Kalin Igor
2. Kovačič Boris
3. Pavlič Albert
Glasovanje o potrditvi predlaganih kandidatov: ZA – 16 članov
Sprejet je bil
Sklep št. 3/2010
Imenuje se 3 – članska komisija za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev
izvolitve župana:
1. Kovačič Boris – predsednik
2. Kalin Igor – član
3. Pavlič Albert – član
5.točka: Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov občinskega sveta
Poročevalec: g. Boris Kovačič, predsednik komisije za potrditev mandatov
Komisija za potrditev mandatov je v skladu z 10. členom Poslovnika občinskega sveta Občine
Šentjernej pregledala potrdila o izvolitvi članov občinskega sveta. Do začetka konstitutivne
seje ni bilo vloženih pritožb kandidatov ali pritožb predstavnikov list kandidatov zoper
odločitve volilnih komisij, ki lahko vplivajo na potrditev mandatov članov občinskega sveta.
Na podlagi pregleda poročil obeh volilnih komisij, je komisija za potrditev mandatov
ugotovila, da nobeden mandat od 16 občinskih svetnikov ni sporen (g. Alešu Medletu se
mandat ne potrdi, ker ni prisoten na seji).
Komisija za potrditev mandatov občinskemu svetu predlaga potrditev ostalih 16 mandatov za
člane občinskega sveta: ZA – 17 članov
Sprejet je bil
Sklep št. 4/2010
Potrdijo se mandati novoizvoljenim članom Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki so bili
izvoljeni na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010, za mandatno obdobje štirih let. Ti člani so:
1. Janez Selak, Novomeška cesta 12a, Šentjernej
2. Radko Luzar, Dolenja Stara vas 10a, Šentjernej
3. Renata Turk, Turopolje 9, Šentjernej
4. Darko Homan, TGB 2, Šentjernej
5. Viktor Luzar, Cerov Log 16, Šentjernej
6. Franc Hudoklin, Gorenja Stara vas 20, Šentjernej
7. Jože Švalj, Dolenja Brezovica 5, Šentjernej
8. Mojca Hrovat, Gorenja Brezovica 31, Šentjernej
9. Jože Hrovat, Gorenja Brezovica 21, Šentjernej
10.Boris Kovačič, Gorenje Vrhpolje 13, Šentjernej
11. Igor Kalin, Mihovica 35, Šentjernej
12. Stanislav Sluga, Dolenja Brezovica 15, Šentjernej
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13. Matjaž Zagorc, Gorenje Vrhpolje 15, Šentjernej
14. Stanislav Bregar, Prvomajska cesta 11, Šentjernej
15. Luka Luzar, Staro sejmišče 20, Šentjernej
16. Albert Pavlič, Staro sejmišče 5, Šentjernej
Glasovanje o potrditvi mandata romskemu svetniku Silvestru Jurkoviču: ZA – 17 članov
Sprejet je bil
Sklep št. 5/2010
Na podlagi poročila Posebne volilne komisije za volitve člana občinskega sveta Občine
Šentjernej, predstavnika romske skupnosti, se potrdi mandat novoizvoljenemu članu
Občinskega sveta Občine Šentjernej, ki je bil izvoljen na lokalnih volitvah 10. oktobra 2010,
in sicer:
Silvestru Jurkoviču, Trdinova cesta 19, Šentjernej
6.točka: Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
Poročevalec: g. Boris Kovačič, predsednik mandatne komisije
Komisija za potrditev mandatov je v skladu s tretjim odstavkom 9. člena Poslovnika
Občinskega sveta Občine Šentjernej pregledala poročilo Občinske volilne komisije o izidu
rednih volitev za župana Občine Šentjernej.
Do začetka konstitutivne seje občinskega sveta ni bilo vloženih pritožb kandidatov ali pritožb
predstavnikov list kandidatov zoper odločitev volilne komisije, ki lahko vplivajo na potrditev
mandata župana Občine Šentjernej.
Na podlagi poročila Občinske volilne komisije in predloženega potrdila o izvolitvi, je
Komisija za potrditev mandatov ugotovila, da mandat župana Občine Šentjernej ni sporen,
zato je predlagala občinskemu svetu, da potrdi mandat g. Francu Hudoklinu.
Glasovanje o potrditvi mandata županu Francu Hudoklinu: ZA – 16 članov
Sprejet je bil
Sklep št. 6/2010
Potrdi se mandat županu Francu Hudoklinu, stanujočem Gorenja Stara vas 20, Šentjernej, ki
je bil izvoljen na lokalnih volitvah 24. oktobra 2010, za mandatno obdobje štirih let.
- Glasovanje o ugotovitvenem sklepu občinskega sveta: ZA – 16 članov
-

Franc Hudoklin poda izjavo, da sprejema funkcijo župana.
Na podlagi izjave župana člani občinskega sveta potrdijo
Ugotovitveni sklep

Občinski svet Občine Šentjernej ugotavlja, da je bil Franc Hudoklin, rojen 9.8.1961, stan.
Gorenja Stara vas 20, Šentjernej, na volitvah članov občinskega sveta 10.10.2010 izvoljen za
člana Občinskega sveta Občine Šentjernej ter da se mu je potrdil mandat člana občinskega
sveta. Občinski svet nadalje ugotavlja, da je bil Franc Hudoklin, stan. Gorenja Stara vas 20,
Šentjernej, na volitvah za župana dne 24.10.2010 izvoljen za župana Občine Šentjernej ter da
je občinski svet sprejel sklep o izvolitvi župana.
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Občinski svet Občine Šentjernej ugotavlja, da je Franc Hudoklin, podal izjavo, da sprejema
mandat župana ter da so tako zaradi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana
nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata občinskega sveta.
7.točka: Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsedujoči je povzel, da je potrebno v skladu s 30. členom Zakona o lokalni samoupravi,
68. členom Poslovnika občinskega sveta in 27. členom Statuta Občine Šentjernej imenovati
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Na osnovi sestanka z nosilci
kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni člani sveta, je predsedujoči v nadaljevanju podal
predlog za imenovanje 5-članske komisije. Predlagani kandidati:
1.
2.
3.
4.
5.

Stanislav Bregar - predsednik
Mojca Hrovat – namestnica predsednika
Luka Luzar - član
Radko Luzar - član
Stanislav Sluga - član

Glasovanje o predlaganih kandidatih: ZA – 16 članov
Sprejet je bil
Sklep št. 7/2010
I.
Imenuje se Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Šentjernej, v
naslednji sestavi:
1.
2.
3.
4.
5.

Stanislav Bregar, Prvomajska cesta 11, 8310 Šentjernej – predsednik
Hrovat Mojca, Gorenja Brezovica 31, 8310 Šentjernej – namestnica predsednika
Radko Luzar, Dolenja Stara vas 10a, 8310 Šentjernej - član
Luka Luzar, Staro sejmišče 20, 8310 Šentjernej – član
Stanislav Sluga, Dolenja Brezovica 15, 8310 Šentjernej – član

II.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in začne veljati takoj.
8. točka: Imenovanje novega mandata za svetnico Antonijo Strojin, iz vrst stranke SLS
Z ugotovitvijo o izvolitvi župana, g. Franca Hudoklina, mu je prenehal mandat člana
občinskega sveta na podlagi prvega odstavka 37.a člena in prvega odstavka 37.b člena Zakona
o lokalni samoupravi . Občinska volilna komisija je na podlagi navedene ugotovitve izvedla
nadaljnji postopek v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah.
Sklep OVK št. 166/2010
SKLEP
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Na podlagi 37a. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-uradno prečiščeno
besedilo UPB2, 27/08-odločba US, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 14/10-odločba US, 51/10
– ZLS-R), 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB-3 in 45/08) ter
ugotovitvenega sklepa Občinskega sveta občine Šentjernej z dne 10.11.2010, je Občinska
volilna komisija dne 10.11.2010

ugotovila
I.da je Francu Hudoklinu, roj. 09.08.1961, Gorenja Stara vas 20, Šentjernej, na podlagi 1.
odst. 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi prenehal mandat člana občinskega sveta
Občine Šentjernej.
II. da pripada pravica do prevzema mandata naslednjemu kandidatu oz. kandidatki z liste
kandidatov SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA.
Ta kandidatka je:
ANTONIJA STROJIN, roj. 17.01.1952, Mihovica 17, 8310 Šentjernej.
III. Kandidatka Antonija Strojin je podala izjavo, da sprejema funkcijo člana občinskega sveta
Občine Šentjernej.
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, g. Stanislav Bregar, poda
na glasovanje ugotovitveni sklep o potrditvi mandata nadomestne članice občinskega sveta:
ZA – 16 članov
Sprejet je bil
Ugotovitveni sklep št. 9/2010
1. člen
Potrdi se mandat Antonije Strojin, stanujoča Mihovica 17, 8310 Šentjernej, za svetnico
Občinskega sveta Občine Šentjernej.
2. člen
Ta sklep prične veljati takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
Seja je bila končana ob 19.10 uri.
Številka: 032-1/2010-OS
Datum: 10.11.2010
Zapisala:
Damjana Kovačič

ŽUPAN
Franc HUDOKLIN
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